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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA A L’AJUNTAMENT EL DIA 30 DE 
NOVEMBRE DE 2015 A LES 21.30 HORES   
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 15/2015 
Data: 30 de novembre de 2015 
Horari: 21.30 hores 
Lloc: Ajuntament de Vilanova de Sau 
 
Assistents 
 
Alcalde: 
Joan Riera Comellas 
 
Regidors: 
Maria Milagros Martínez Adan 
Ivette Font Font 
Carles Orra Boix 
Sandra Blanch Vila 
Pilar Sancho Orra 
Èric Vilamitjana Freixa 
 
 
Secretari-Interventor 
Jordi Gros Roca 
 
 
Ordre del dia 
 
1.   Aprovació de les actes de les sessions anteriors. 
2. Despatx oficial. 
3. Donar compte de les resolucions. 
4. Modificació pressupost exp. 5/2015 generació de crèdit extraordinari.  
5. Aprovació pressupost de l’exercici 2016. 
6. Precs i preguntes. 
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1.APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
De la redacció de les actes de les sessions anteriors, tots els membres del Ple en 
tenen coneixement ja que disposen d’una còpia. 
 
El Ple aprova per unanimitat les actes dels dies 19 d’octubre i 23 de novembre de 
2015. 
 
2.- DEPATX OFICIAL 
 
S’ha posat a disposició dels regidors/res els llibres de registre d’entrades i sortides de 
l’Ajuntament a la secretaria d’aquesta Corporació. 

Per tot això el Ple es dóna per assabentat 
 

3.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS. 

Tal i com s’estableix en l’article 42 del Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Corporacions Locals, l’alcalde ha de donar compte de les 
resolucions que ha dictat des de la darrera sessió ordinària per tal que els regidors/es 
coneguin el desenvolupament de l’administració municipal als efectes de control i 
fiscalització dels òrgans de govern, previst en els articles 22.2 a) i 46 e) de la Llei de 
Bases de Règim Local. 

Des de la última sessió ordinària fins a la convocatòria del present Ple s’han dictat les 
següents resolucions: 
 
R-91/2015 del dia 29 de setembre de 2015: Convocatòria de sessió ordinària. 
R-92/2015 del dia 30 de setembre de 2015: Requeriment neteja finca. 
R-93/2015 del dia 13 d’octubre de 2015: Convocatòria sessió extraordinària. 
R-94/2015 del dia 14 d’octubre de 2015: Baixa d’ofici del padró municipal d’habitants. 
R-95/2015 del dia 19 d’octubre de 2015:Devolució fiança de l’obra de renovació i 
millora de la xarxa d’aigües municipals. 
R-96/2015 del dia 19 d’octubre de 2015:Devolució fiança de l’obra d’urbanització de 
la Plaça Major. 
R-97/2015 del dia 28 d’octubre de 2015:Comunicació prèvia d’obres menors. Exp. 
19-2015. 
R-98/2015 del dia 30 d’octubre de 2015: Modificació pressupost. Exp.3-2015. 
R-99/2015 del dia 2 de novembre de 2015: Modificació pressupost. Exp.4-2015. 
R-100/2015 del dia 6 de novembre de 2015: Autorització de la piscina d’ús públic 
ubicada a la casa de colònies les Tallades. 
R-101/2015 del dia 9 de novembre de 2015: Llicència urbanística.Exp.13/2015. 
R-102/2015 del dia 17 de novembre de 2015: Convocatòria sessió extraordinària. 
 
D-10/2015 de 30 de setembre de 2015: Decret de despeses del mes de setembre. 
D-11/2015 de 31 d’octubre de 2015: Decret de despeses del mes d’octubre. 
 
Per tot això el Ple es dóna per assabentat 
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4.-MODIFICACIÓ PRESSUPOST EXP. 5/2015 GENERACIÓ DE CRÈDIT 
EXTRAODINARI 
 
L’Alcalde sotmet a la consideració del Ple un expedient de generació de crèdit 
extraordinari, per mitjà de baixes de crèdits de despeses d’altres partides del 
pressupost. 

En aquest Ajuntament han sorgit unes noves necessitats no previstes en el 
pressupost, per la qual no hi ha aplicació pressupostària prevista i que no poden 
demorar-se fins l’any vinent. Aquesta nova necessitats consisteix en l’adquisició d’una 
màquina segadora per l’arranjament de les zones verdes i parcs públics del municipi.  

La despesa indicada no es pot demorar fins l’exercici vinent i per tant és absolutament 
necessari, a criteri d’aquesta Alcaldia, habilitar dotació pressupostària.  

Vist l’expedient de modificació del pressupost de concessió de crèdit extraordinari i 
l’informe emès pel secretari interventor. 

Per tot això, el Ple adopta per unanimitat dels membres assistents els següents 
 

ACORDS 

Primer.- Incoar l’expedient de modificació 5/2015 de concessió de crèdit extraordinari 
que es detalla continuació:  

Partida - Descripció Previsió 

inicial 

Modificació Previsió 

definitiva 

932.22708 – Servei de recaptació- 10.000,00 € -6000,00 €  4.000,00 € 

459.63300 – Millora dels equipaments 
municipals 

31619,15 € -8000,00 € 23.619,15 € 

171.623.000 Adquisició maquinària 
arranjament zones verdes i parcs públics 

        0,00 € 14.000,00 € 14.000,00 € 

 41.619,15 € 0€ 41.619,15€ 

Segon.- Sotmetre, previ els tràmits preceptius, l’expedient al Ple municipal per a 
l’aprovació inicial i subsegüent tramitació. 

5.APROVACIÓ PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2016. 

Elaborat el pressupost general per a l’exercici de 2016, les bases d’execució i la 
plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral, 
en la forma prevista en l’article 162 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.  
 
Examinada la proposta de pressupost per capítols i articles i detalls de despeses i 
d'ingressos del mencionat projecte, les memòries, certificacions i altres escrits adjunts i 
que resumit per capítols és el següent: 
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ESTAT D’INGRESSOS 

   

Capítol 1.- Impostos directes     288.200,00€  

Capítol 2.- Impostos indirectes        1.000,00€  

Capítol 3.- Taxes i altres ingressos      69.350,00€  

Capítol 4.- Transferències corrents    121.752,00€  

Capítol 5.- Ingressos patrimonials        1.150,00€  

Capítol 6.- Alienació d’inversions reals    

Capítol 7.- Transferències de capital    482.220,44€  

Capítol 8.- Variació d’actius financers    

Capítol 9.- Variació de passius financers  

    963.672,44€  

   

ESTAT DE DESPESES   

   

Capítol 1.- Despeses de personal    171.194,51€  

Capítol 2.- Despeses de béns corrents i serveis   227.162,49€  

Capítol 3.- Despeses financeres    

Capítol 4.- Transferències corrents      46.095,00€  

Capítol 6.- Inversions reals  519.220,44€ 

Capítol 7.- Transferències de capital     

Capítol 8.- Actius financers    

Capítol 9.- Passius financers   

    963.672,44€  

   

Quedant el total de despeses fixat en nou-cents seixanta-tres mil sis-cents setanta-dos 
euros amb quaranta-quatre cèntims i el d'ingressos en la mateixa quantitat, per tant, el 
pressupost queda anivellat.  
 
Per tot això el Ple adopta, tot i el vot en contra dels regidors Pilar Sancho Orra i Èric 
Vilamitjana Freixa, els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. Aprovar inicialment el pressupost municipal i tots els documents que l’integren 
per a l'exercici de 2016 d'acord amb els estats exposats.  
 
Segon. Aprovar la plantilla de personal que comprèn tots els llocs de treball reservats 
a funcionaris i personal laboral:  
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DENOMINACIÓ 
DEL LLOC 

Enquadrament 
orgànic 

CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS 
ALTRES 

CARACTERÍSTIQUES  

 
 
 
 

Àmbit de treball GRUP C.D. Escala 
Jornada 
setmanal 

Reserva de lloc 

 
 
 

Dotació 
 

Secretari/ària-
Interventor/a 

SG A1 21 HN 37.5 FHN 

 
1 

Administratiu/
va 

SG C1   AG 30 L 
1 

Tècnic/a 
suport jurídic 

SG A1 20 AE 30 F 
1 

Monitor/a de 
menjador 

SP AP   AE 23 L 
1 

Operari/ària de 
manteniment 

ST AP   AE 37,5 L 
1 

 
 
Tercer. Aprovar igualment les Bases d'execució del pressupost.  
 
Quart. Aprovar els controls següents que consten a l’informe d’intervenció: l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària, l’objectiu del deute i la regla de la despesa. 
 
Cinquè. Exposar el pressupost, la plantilla de personal i les bases d’execució, durant 
un termini de 15 dies hàbils mitjançant edicte publicat al BOP i al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, als efectes d’examen i possibles reclamacions.  
 
Sisè. Finalitzat el termini d'exposició i resoltes les reclamacions presentades, enviar 
còpia certificada del pressupost definitiu a la Generalitat de Catalunya i a la Delegació 
d'Hisenda, junt amb la resta de documentació.  
 
Setè. De no presentar-se reclamacions, el pressupost, la plantilla de personal, les 
bases d’execució i els controls d’estabilitat pressupostària, es consideraran 
definitivament aprovats, sense necessitat de nou acord. 

 
L’alcalde manifesta en relació a les propostes presentades que hi ha una partida 
destinada  a la millora dels equipaments municipals i que hi té cabuda la instal·lació de 
les baranes sol·licitades. 

 
En relació al tub de canalització de les aigües residuals recorda que és competència 
de l’ACA la seva autorització i encara s’està a l’espera de la construcció de la 
Depuradora. 
 
En relació a la tanca perimetral de l’escola recorda que ja s’han fet actuacions 
relacionades en aquest aspecte i que tancar tot el perímetre de l’escola tenint en 
compte el tipus d’escola rural com és l’escola de Vilanova no té massa sentit. 
 
L’alcalde manifesta que seria convenient fer arribar les propostes amb més antelació. 
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6.PRECS I PREGUNTES. 
 
La regidora Pilar Sancho  pregunta quan es substituiran els tancament de l’Escola i si el 
cost d’aquest no es considera molt elevat. L’alcalde respon que en breu es farà aquesta 
actuació i que s’ha allargat per un problema de salut de l’instal·lador. En relació al cost, 
l’alcalde respon que es substitueixen també les portes, vidres i estructures. 
 
L’alcalde afegeix que s’ha de donar compliment al pacte d’alcaldes i cal anar completant 
les inversions establertes en el PAES abans de l’any 2020.  
  
 
En no haver-hi més assumptes a tractar, i essent les vint-i-dues hores i cinc minuts, 
l’Alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
        Vist i plau 
El Secretari       L’Alcalde 
 
 
Jordi Gros Roca      Joan Riera Comellas 
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